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|N eene mijner — toen jaarlijk-

sche — kortstondig-e uitstapjes

naar den prachtigen Rijn, verstoutte ik

mij, in den jare 1858, te Bonn mijne

hulde te gaan betoonen aan professor

Arndt, den eerbiedwaardigen grijsaard,

in wien ik mij immer den voornaam-

sten voorvechter van Duitschland's zoo

zeer betrachte éénheid had voorge-

steld en die, gevolglijk, onze Vlaamsche

Beweging niet dan met blijde oogen

f
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kon beschouwen. Het was op den eer~

sten Paaschdag en, ofschoon de dag

niet best gekozen was, om zich bij

een voornaam en zoo uitstekend per-

soon aan te melden, genoot ik van

Vader Arndt het gulste onthaal in

zijne nederige, maar lieflijke woning^

langs achter uitziende op den verruk-

kelijken, door natuur en geschiedenis

boeienden bergstroom.

Ons gesprek duurde omtrent eene

uur tijds, en liep natuurlijk over onzen

Vlaamschen taalstrijd en strijd tegen

het romaansch element.

Arndt vervulde mij met moed en,,

zinspelend op mijnen naam : wij moes-

ten zijn en blijven Stahl hart. Nadat hij

mij in, zoo ik merkte, de hem eigene
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spraakzaamheid en spreeklust, onze

gansche Nederlandsche geschiedenis "•

kortbondig op een rolletje had herin-

nerd, en mij met blijkenden hoogmoed

medegedeeld, dat zijne echtgenoote een

afstammeling was van Amiraal De

Ruyter, nam ik afscheid van hem met

dankzeggingen, en hij met de woorden :

Gofl seg?ie Euch und Er segnc eure

Arbeitf

Het volgende jaar, in December,

zond ik aan den Nestor des Deutsch-

thums de weinige verschenen nummers

van het weekblad Der Pangerinane, te

Brussel ondernomen door Friedrich

Baader, en ik schreef hem ook, om

hem nogmaals te bedanken over zijn

gul onthaal van het vorige jaar. Dit

^iS£?>i*5ii..^
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gaf aanleiding tot een paar brieven,

die de brave man mij gewaardigde te

schrijven. Deze brieven bevatten eene

treffende voorspelling, die zich, sedert,

ruimschoots verwezenlijkt heeft; zij leve-

ren ons oók 's mans vluchtig oordeel

over de Europeesche volken, en tevens

eenige ware bedenkingen over het lot

onzer taal onder de Oostenrijksche en

de Fransche heerschappij, en namelijk

ook deze waarheid : dat Spanje ons ten

minste onze moedertaal liet; ja, maar

in dien tijd had Brussel nog eene

Vlaamsche nationale regeering, die aan

den vreeselijken Duque d'AIva zijnen

Spaanschen brief ongeopend durfde

terugzenden. Nous avons ckangc tont cela.

Wij vonden ons behagen in het
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Areropenbaren dezer diep germaansche

letteren te midden onzer meer en meer

toenemende verfransching en verwaal-

sching, deels omdat zij ons aan eenen

heugelijken dag herinneren, deels ook

om, in deze drukkende tijden, eens te

meer onze Vlaamsch-germaansche ge-

zindheid te staven.

K. Stallaert.

Everberg, 2j September 1888.

^S^\i^~ .





\* -sJOCXr mim yJCX^ gf

/jT'^^Cy^ '^ J^^^\

I.

Somt, -5 2)ecBr. 1859.

V

2)er „ ^angermane " auê Srüffet ift

tnir tpo^l unb (uftig ju l^anben gefommen.

D, bie (S^crmanen itnb i^re Wd ! Sa§

^uteê uub 2:;üc^tigeê auf Siiro^aeifc^er (Srbe

ïebt uub tüirït tft an^ meiftgermanift^em

(Stamm entf^roffen. ®cgne (Boit i^xt gemia?

nifc^e frifc^e ?e6ung, §e6ung unb iöeïeBung

unb (Sri^e&uug! @ê h)irb ja l^offentltd^ ein?

ntaï eine gtücflic^e beutfc^e @tunbe für bie

^'JiMri-r:K„,~.,.^h^^,^ > . :-,vi/;» ," .jjV^., j_^_^ ; »r, ., __;
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^c(t fontmeu unb auc^ ein gottgeBoruer

§e(b, beffen tange bergeben^ geti?artet toorben

tft, ber mit f^arfem (Stfen unb mit beni

fd;ti>eren (Stotf, ©center genannt, biele foge^^

nmtnte §errfc^aftê? imb ^ocntgêferüd^teiu 311

eiiicm groffeit iDÜrbigeit (^aitjeu jufameu^

fd;lagen !ann.

3a, eê lek ba^ ^angermanien ^o^l

nnb baö ^anromanien nnb ^|5anftai?onten n)irb

feinc nene 2BeItgefcj>i^te fc^affen.

3n btefer .^offnnng Begrüffe tc^ meine

vcrel^rten ,, iBeïgcn! " ©er SSortBebentung

nacl; l^eifft e§ ja ble (Sd^toetlenben, bie Söogi-

gen — S3atg, Söïjae. ®o foUen fie für imb

mit bent groffen germanlfc^en Ocean in immer

mnt^igerem, frif^erem SÖcgenf^iet f^n^etten

nnb trac^fen

!

3n bentfc^er ^rene

3^r

(g. m. 5lrnbt.
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II.

Spnn, am 12 be« S^ftmonbê.

2^^eurer UeBer 9ïad^Bar!

(Sic finb fel^r freunbït^ baff fte tic

VDorte beê neun unb ad^tjigerê fo freunbüc^

nitlb aufgeuontmen ^a6en, unb glauBen t^r

5Iufbru(f mib SlSbrud !önne aud^ anbre

erfreuen.

'

2Bir, i?om dekten germanifd^en ©tamnt,

3^r, ta|3fere ^raBan^oneê — unter ben

^taitfen, bie beutfc^en iBorfdm^fer in 3»ta(ien

— unb ic^, ©ot^efac^ê, l^aBen nn^ n)al^rïicj>

tuchtig ^ufamnten jn ne!^men int @ebrange

^tDifc^en ben 2Öd(fc{)en unb ben ^anflaben

(ater Beffer ber ^anf(at>erei), unb gegen bie

Sa(f(^en, hjelc^e mit 9lec^t fjaïBrontaneu

]^ei[fen, unb, trol? mauc^er S^refflid^feiten, bod^
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ticï mc^r atten SBeïtfc^utt auf bcm iöucfct

l^aBen aU h)ir. 2Bir tüerbcn boc^ bie Urbtlber

ober iBerjünger aufgebecfteu SBeltt^eite (3line*

Tica, 3ïitftratten, etc. etc), h)o bie • Sïomanen

nic^tg ^Ben gcugen iinb fc^affen ge!onnt,

iiid^t einmaf 3Dïenfc|^en, bie ïeid;tefte SïrBeit

tjon allen Slrkiteu.

2Bie gan^ auberö nel;men fi(^ ba bic'

'Sufet ber .^ngïcinber, ^ottciuber uub ®eut=

fd^en, 0.U bie ber (S^auier, ^ortugiefen unb

^^ranjofen auê.

3»c^ ^aBe biefeö fo^itel ^ier jur ©teïlc

anc^ mit Brat>en Söatfd^en t>cr!^anbeït, 3. ^.

mit :5?itet uub mit S^ocqueinUe, bent tiodi)x^

fteu unb Beften i)ou aUm. 3mmer fi^htg

3^nen ber @itetfeitfteufel beê eitïen 2Bort«

„ (a granbe nation " baBei bod^ ett^aê in

ben S3u(ïe(, aBer enbüci^ ntufften fie mit

einiger 33efd^amvmg ber SBal^r^eit n)eii^cu,

baff aüein f^on burc^ bic friffc^e 9)ïeufc^cn*

1
'•



jcugungen, too bie 9tomanen in ber grembc

tocntg S^üd^ttgeê fc^^affen ïönnen, bie germa=*

nifd^e ^rt oBen ift.

3^r, Bratoen ^etgen, ^aBt, 3a^r!^unberte

burc^, UngtücE genug gc^aBt. 2)ie ©panier

Heffen toenigftenê i^re (S:|)ra(5^e in ^rieben,

aBer bie §aBêBurgïot^rjïtger machten ba§

f^ranjöftfc^c jnr §of^ nnb ^ilbnngff^rad^e,

unb gegen ba8 toaê ftc^ i?om 3a^r 1712==92

nnb 1815 eingetourjeït ^at, iverben (Sure

toffere ^treBungen, bie ®ott fegnen tootte!

ïeinen ïeid^ten fam^f ^aBen. — 2)od^ immer

rebïic^ nnb ta:|3fer bortocirtg

!

3n beutfd^er ïreue

3^r

e. m Sïmbt.
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